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P7
PODKŁAD PRIMEPOX P7

Te Dane Techniczne zastępują wszystkie poprzednie wydania.
REF P7-8 - PL - str 1-4

Opis

2-składnikowy bezchromianowy podkład nawierzchniowy epoksydowy.
Kolor: biały.
Skład na bazie żywicy epoksydowo/poliamidowej.

Produkty

P7 Podkład Primepox P7
P72 Utwardzacz P72
THP710 Rozpuszczalnik P710
THP711 Wolny rozpuszczalnik P711

Właściwości

- Bardzo dobra odporność chemiczna i na korozję.
- Doskonała przyczepność do odpowiednio przygotowanego podłoża.
- Zalecany jako pierwsza warstwa na nowe powierzchnie konstrukcji metalowych np. w

autobusach, ciężarówkach i samochodach transportowych.
- Bardzo dobre właściwości wypełniające. Nadający się do stosowania na nierówne

podłoża, jak n.p. piaskowane metale.
- Zgodny z normami RVI.
- Wysoka odporność na wilgoć i dobra elastyczność.
- Odpowiedni do sprzedaży detalicznej.
- Może być pokryty wszystkimi 2-składnikowymi podkładami nawierzchniowymi Imron®

Fleet Line lub warstwami wierzchnimi Imron® Fleet Line.
- Zgodny z LZO, dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE.

Podłoża

- Goła blacha: stal, aluminium i stal galwaniczna.
- Oryginalne lakiery.
- Utwardzone lakiery naprawcze.
- Szpachle poliestrowe DuPont Refinish.

Owal DuPont, The miracles of science™, Imron® i ValueShade® są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DuPont lub jej filii.
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PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Standard Duża powierzchnia/
Wysoka temperatura

Proporcje mieszania

P7
P72
THP710
THP711

Objętość
5
1
1-2

-

Waga
100
11
10-20

-

Objętość
5
1
-
1-2

Waga
100
11
-

10-20
LZO 504-540 g/l
Żywotność
w 20°C

8 godz.

5:1:1 5:1:1,5 5:1:2Lepkość nakładania
w 20°C DIN 4

FORD 4
AFNOR 4

27-33 s
31-38 s
34-42 s

22-24 s
24-26 s
26-28 s

18-20 s
20-22 s
22-24 s

Dysza Odległość CiśnienieOprzyrządowanie
Pistolety
konwencjonalne
Górny zbiornik
Dolny zbiornik
Pompa

1,5-1,7 mm
1,6-1,8 mm
1,1-1,4 mm

20-25 cm
20-25 cm
20-25 cm

3-4 barów
3-4 barów
3-4 barów

Pistolety
niskociśnieniowe
(HVLP/HTE)
Górny zbiornik
Dolny zbiornik
Pompa

1,4-1,6 mm
1,5-1,7 mm
1,1-1,4 mm

15 cm
15 cm
15 cm

Zgodnie z
zaleceniami
dostawcy

Ilość warstw 1-2

Między warstwami do uzyskania matu.Przerwa między
warstwami Przed powtórnym nałożeniem:

2-składnikowe podkłady nawierzchniowe
warstwy wierzchnie

minimum
30 min.
1 godz.

maksimum
3 dni
3 dni

DFT - grubość
warstwy

25-30 µ/warstwę

Suche do szlifowania
w 20°C
w 40°C
w 60°C

5 godz.
1 godz.
45 min.

Suszenie
promiennikiem
podczerwieni*

Odległość
Poł mocy
Pełna moc

80 cm
5 min.
15-20 min.

* Przewodnik dla promienników
   krótkich/średnich fal.

Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z
innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości i
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie.
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ZALECANE STOSOWANIE

Przygotowanie powierzchni

Goła blacha (stal, stal galwaniczna, aluminium lub powierzchnia pokryta aluminium)
1. Wyczyścić powierzchnię zmywaczem wstępnym DuPont Refinish przeznaczonym do

gołej blachy. Wytrzeć do sucha czystą szmatką.
2. Wyszlifować i usunąć wszystkie ślady rdzy i korozji.
3. Usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu, przedmuchać sprężonym, wolnym od oleju

powietrzem.
4. Odtłuścić właściwym zmywaczem końcowym/odtłuszczaczem DuPont Refinish. Wytrzeć

do sucha czystą szmatką.

Oryginalne i utwardzone lakiery naprawcze
1. Wyczyścić powierzchnię wodą z mydłem. Wypłukać i wysuszyć.
2. Odtłuścić właściwym zmywaczem wstępnym DuPont Refinish. Wytrzeć do sucha czystą

szmatką.
3. Wyszlifować powierzchnię:

a. mechanicznie P280 - P320;
b. na mokro P600.

4. Usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu, przedmuchać sprężonym, wolnym od oleju
powietrzem.

5. Odtłuścić właściwym zmywaczem końcowym/odtłuszczaczem DuPont Refinish. Wytrzeć
do sucha czystą szmatką.

Mycie oprzyrządowania

Stosować właściwy zmywacz wodorozcieńczalny do pistoletów DuPont Refinish.
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ZALECANE STOSOWANIE (c.d)

Uwagi

- Dla optymalnego przygotowania powierzchni wypiaskować do Sa 2 1/2.
- Materiał utwardzony nie powinien być ponownie wlewany do oryginalnej puszki z materiałem

nieutwardzonym.
- P7 może być nakładany pędzlem w przypadku, kiedy nie został dodany rozcieńczalnik do materiału

utwardzonego.
- Materiał musi być dobrze wymieszany przed użyciem.
- Zamykać szczelnie puszkę z utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ produkt zareaguje z

wilgotnym powietrzem i wodą i utraci swe właściwości utwardzające.
- Informacje na temat miarek dostępne w Danych Technicznych.
- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- ValueShade® 2 (VS2) równa się 100 % P7.

ValueShade® 3 (VS3) można uzyskać poprzez dodanie 1,5 g PT105 na 100 g P7.
ValueShade® 4 (VS4) można uzyskać poprzez dodanie 6,5 g PT105 na 100 g P7.
ValueShade® 5 (VS5) można uzyskać poprzez dodanie 10 g PT105 na 100 g P7.

Dane o produkcie

Lepkość w opakowaniu: 340 cp
Teoretyczne krycie: 5:1:1 7,5 m2/l przy 50 µ grubości warstwy (DFT) -

gotowego do użycia
5:1:1,5 7 m2/l przy 50 µ grubości warstwy (DFT) -

gotowego do użycia
Dyrektywa 2004/42/UE: Wartość graniczna określona przez Unię Europejską dla tego produktu (produkt

kategorii: IIB(c)) w formie gotowej do użycia to maksymalnie 540 g/l LZO.
Zawartość LZO tego produktu w formie gotowej do użycia to maksymalnie 540 g/l.

Produkty Opakowania
(l)

Okres przechowywania w 20°C
(w latach)

Ciężar właściwy
(kg/l)

P7 4 2 1,640
P72 5 2 0,937
THP710 5 2 0,839
THP711 5 2 0,857

Bezpieczeństwo

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek
zamieszczonych na etykietkach puszek.


